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ZAPISNIK
SA 24. SJEDNICE VMO PODMURVICE

24. sjednica VMO Podmurvice održana je 18.07.2012. (srijeda) s početkom u 18 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO
- Ivan Sviderek, član VMO
- Đulijana Desanti, tajnica MO
Ostali nazočni:
Sjednici nisu bili nazočni:
- Nives Levar, član VMO
- Ivo Zubović, član VMO
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice VMO Podmurvice održane 12.06.2012.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2013. godinu
Komunalni prioriteti mjesnih odbora
Izvođenje radova na kabelskim vodovima KV Turnić
Komunalna problematika
Razno

AD – 1
Nakon kraće rasprave na kojoj se govorilo o raznim prijedlozima i idejama, donijeta je
jednoglasna
Odluka:
 O prijedlozima programa rada Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice za 2013. godinu

kako slijedi:
KULTURA
 STREET ART (oslikavanje grafita) –

tijekom cijele 2013. godine

SPORT
 TURNIR U BOĆANJU (u sklopu
 TURNIR U BRIŠKULI I TREŠETI

- ožujak 2013.
- studeni 2013.

PODUZETNIŠTVO
 akcija „BIRAJMO NAJLJEPŠU OKUĆNICU,...“

- travanj – lipanj 2013.

EKOLOGIJA
 ekološka akcija: park Dubrovačka ulica zapadno od kbr. 1
 ekološka akcija: lokacija Plase

- ožujak-travanj 2013.
- travanj-svibanj 2013.

ZDRAVSTVO
 akcija „MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA U KRVI“
+ PREDAVANJE - u sklopu Dana MO

- ožujak 2013.

SAMOUPRAVA
 program „DANI MO“:
akcija „MJERENJE TLAKA U ŠUK“ + predavanje
Turnir u boćanju
svečana sjednica (podjela zahvalnica)
polaganje cvijeća na spomenik
izložba fotografija
prigodan program uz domjenak

- ožujak 2013.

 program BILTEN
 program SVETI NIKOLA

- studeni 2013.
- prosinac 2013.

AD 2
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je iz Direkcije mjesne samouprave upućena informacija
vezana za komunalne prioritete mjesnih odbora, a u svrhu poboljšanja kvalitete planiranja, kao
kvalitete i brzine realizacije Komunalnih prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture po mjesnim odborima za 2013. godinu i nadalje, te dostavljen podsjetnik o načinu
rada kojeg se na tim poslovima treba pridržavati.
Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, ali
ukoliko se sazove sastanak sa predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav,
Rijekaprometa i Energa da će se rado odazvati.
AD 3
HEP, Elektroprimorje Rijeka započet će sa radovima , a u sklopu realizacije kapitalne izgradnje
Programa Rijeka, te je u tijeku priprema za građenje kabelskih vodova raspleta iz Trafostanice
Turnić. Početak radova planiran je u kolovozu, a trajat će 180 dana, a dužina zahvata je cca 12
km. Područje zahvata su dijelovi Grada: Sveti Nikola, Turnić, Mlaka, Škurinje, Banderovo i
Podmurvice. Dinamika izvođenja planiranih radova na pojedinim smjerovima i dionicama za
područje Podmurvica odvijat će se: Ulica F. Čandeka u kolovozu, u listopadu i studenom ulice B.
Blečića, F. Čandeka i Vukovarska, Cavtatska u prosinca 2012. i siječnju 2013. godine, te
Vukovarska i Bribirska u siječnju 2013.

AD 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
U Bihaćkoj ulici kod kbr. 1 na parkiralištu pokraj parka nalaze se dotrajali jarboli. U nekoliko
navrata stanari su tražili da se isti urede ili uklone. Dogovoreno je sa OGU za komunalni sustav
da će se jarboli ukloniti krajem mjeseca srpnja o.g. jer se ne koriste, te će se urediti i rasporediti
na novim lokacijama.
AD 5 – RAZNO
AD 5 – 1
Grafiteri će nakon završenog grafita u Ulici Branimira Markovića nastaviti sa program Street art na
Podmurvicama, te će nastaviti sa novim grafitom na lokaciji Dubrovačka 4 zapadni potporni zid.
Grafit će prikazivati ruke koje jezikom gluhonjemih predstvljaju riječi: VOLIM RIJEKU, a iznad
toga će biti ispisano značenje malim slovima na latinici.
AD 5 – 2
Iz Direkcije za mjesnu samoupravu dostavljen je zahtjev da se dostavi popis osoba kojima se želi
zahvaliti za učešće i tur u realizaciji projekta Riječkog lokalnog partnerstva za 2011. godinu.
Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da Vijeće MO Podmurvice za projekt "Zelena oaza
Podmurvica" – park u Čandekovoj ulici želi dodijeliti Zahvalnice slijedećim: Učeničkom domu
Podmurvice, KS Čistoća – održavanje zelenih površina, Zoranu Tadiću, Dragici Fadljević, te
volonterima: Mariji Rački, Stjepanu Jedvaj, Meri Šuković i Sonji Kopp.
AD 5 – 3
Aktiv DDK Podmurvice-Banderovo organizirat će u suradnji sa Zavodom za transfuziologiju KBC
Rijeka i GD Crveni križ Rijeka akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u
prostorijama MO u petak, 17. kolovoza 2012. godine od 8 do 12 sati.
AD 5 – 4
Poduzeće "Elma" d.o.o. u sklopu projekta "Come On Labels" dostavila je letke koje treba podijeliti
građanstvu, a cilj je upoznati ih s novim oznakama kućanskih uređaja, odnosno o oznakama
potrošnje električne energije na kućanskim aparatima.
AD 5 – 5
Dogovoreno je da će slijedeća sjednica Vijeća održati u srijedu, 29. kolovoza 2012. godine s
početkom u 18 sati.

Sjednica je završila u 19 i 40 sati..

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Đulijana Desanti

Predsjednik VMO Podmurvice:

Aleksandar Merle

